AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Kraków dn. 16.05.2016
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
dofinansowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju
Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (konkurs
2/PRK/POWER/3.1/2016)
1. Ogłoszenie o konkursie:
Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako
przyszły wnioskodawca w konkursie 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty
w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji
osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających
potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa ogłasza otwarty
nabór na partnera w przygotowaniu i realizacji projektu spoza sektora
finansów publicznych.
Wybór partnera przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).
2. Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz
przygotowania i realizacji projektu dotyczącego podniesienia kompetencji
studentów socjologii drugiego stopnia studiów prowadzonych przez
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu
o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych
kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie
zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców. Planowany
termin realizacji projektu: październik 2017 r.– wrzesień 2019 r.
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone
są na stronie internetowej:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualnenabory/konkurs-nr-2prkpower312016/
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3. Udział partnera w projekcie:
Partner w w/w projekcie powinien wnieść następujący minimalny wkład
w realizację celów partnerstwa:
- współpraca w opracowaniu koncepcji projektu w tym:
- wsparcie wnioskodawcy w identyfikacji zapotrzebowania na kluczowe
kompetencje zgłaszane przez przedsiębiorstwa rynku interaktywnego
/ rynku usług internetowych w oparciu prowadzone przez partnera
analizy;
- wsparcie w zaprojektowaniu, w tym określeniu standardu wymagań,
warsztatów kształcących kompetencje odpowiednie z punktu widzenia
opisanego wyżej zapotrzebowania przedsiębiorców;
organizacja
i
przeprowadzenie
w
siedzibie
wnioskodawcy
certyfikowanych
szkoleń
z
zakresu
marketingu
online
oraz
przeprowadzenie samej certyfikacji. Szkolenia powinny być zgodne
z założeniami określonymi w Krajowej Ramie Kwalifikacji (KRK) oraz
Europejskiej Ramie Kwalifikacji (EQF), a sam certyfikat uzyskania
kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany na rynku
interaktywnym / rynku usług internetowych;
- współpraca w zarządzaniu projektem.
4. Kryteria wyboru partnera:
- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
- deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację
partnerstwa;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

celu

5. Oferty składane przez potencjalnych partnerów:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty
nabór
na
Partnera
w
projekcie
w
ramach
konkursu
2/PRK/POWER/3.1/2016” osobiście, listem poleconym lub pocztą
kurierską na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-067 Kraków w terminie
od 16.05 do 06.06.2016 roku (decyduje
data
wpływu do AGH
do 06.06.2016 do godz. 15:30). Prosimy o przesłanie skanów na adres
elektroniczny akulpa@agh.edu.pl w terminie 6 czerwca 2016r. (wiążąca
jest data wpływu dokumentów do AGH).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu w projekt wraz z opisem
tego wkładu oraz o gotowości realizacji projektu w oparciu o Regulamin
konkursu 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju
Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym wniesienia wkładu
własnego
zgodnie
z
zasadami
określonymi
w
dokumentach
programowych;
- opis potencjału społecznego partnera i wskazanie instytucji, które mogą
potwierdzić ten potencjał;
- opis potencjału organizacyjnego, technicznego, kadrowego partnera
i jego sposobów wykorzystania w ramach projektu (w tym wskazanie
kluczowych osób, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz
ich planowanej funkcji w projekcie);
- opis doświadczeń w realizacji zadań / projektów o charakterze
edukacyjnym
i
dotyczącym
zapotrzebowania
pracodawców
na kompetencje;
- dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób
go reprezentujących (aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji
lub inny dokument)
- oświadczenie o łącznym obrocie za rok 2015;
- oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie w/w konkursie, w tym wykluczeniu, o którym mowa
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować
na adres Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział
Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-067 Kraków, akulpa@agh.edu.pl, tel.
12-617-42-50.
Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera będzie
podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydziału
Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

